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O Serviço Social do Comércio - Sesc, Departamento Regional Amapá, no uso das suas atribuições 
legais, torna público, a CONVOCAÇÃO dos candidatos classificados às vagas disponíveis no Edital 
de Abertura nº 001 do Processo Seletivo nº 002/2018 do Programa de Aprendizagem Comercial 
do ano de 2018, conforme segue. 
 
1. DA CONVOCAÇÃO 
1.1. Os candidatos convocados relacionam-se abaixo na ordem de classificação e opção de vaga. 

Estes deverão comparecer munidos de cópias e originais das documentações descritas no item 
2. 

1.2. Os candidatos relacionados à vaga de “Menor Aprendiz” deverão comparecer acompanhados 
do responsável legal.  

1.3. O NÃO comparecimento e NÃO apresentação completa da documentação do candidato no prazo 
estipulado será considerada renúncia tácita a vaga, autorizando assim, a chamada dos próximos 
candidatos classificados em cadastro-reserva, considerando o item 13.1 do Edital de abertura. 

 
VAGA: MAIOR APRENDIZ (18 A 23 ANOS)/ TURNO DA VAGA: MANHÃ 
 

Nº  
Inscrição 

Candidato (a) 
Data de  

Nascimento 
Class. 

562796 David Maia Pinto 25/03/1998 3 

 
2. DO CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÃO 
2.1. Os candidatos relacionados nesta publicação deverão comparecer impreterivelmente na data, 

horário e local relacionado abaixo de posse dos originais e cópias das documentações descritas 
abaixo.  

2.2. O prazo para apresentação da documentação é improrrogável, decorrido este, incorrerá na perda 
da vaga. 
 

Data: 17/05/2018 (quinta-feira). 
Horário: 09h00min. 
Local: Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP. Unidade Sesc Araxá. 
Endereço: Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol - CEP: 68902-030. Tel.: (96) 3241-4440 Ramal 

220. E-mail: curriculo@sescamapa.com.br 

 
3. DAS DOCUMENTAÇÕES: 
 2 Foto 3x4 colorida e recente, com o nome escrito no verso (observe as fichas que deverão ser 

entregue com fotos coladas); 
 Documento de Identidade Oficial com foto - RG (frente e verso); 2 vias 
 CPF (frente); 2 vias 
 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, contendo PIS/PASEP (frente e verso); 2 vias 
 Cartão do SUS (frente);  
 Título de Eleitor (frente e verso) - obrigatório aos maiores de idade; 
 Certificado de Reservista (frente e verso) - obrigatório aos maiores de idade e sexo masculino; 
 Comprovante de endereço, atualizado, com CEP (será aceito apenas comprovantes de água, luz 

ou telefone); 2 vias 
 Certidão de Quitação Eleitoral (obrigatório aos maiores de idade), que pode ser obtida online: 

http://www.tre-ap.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 
 Certidão cível e criminal da Justiça Estadual (TJAP), que pode ser obtida online: 

http://app.tjap.jus.br/tucujuris/publico/certidao/ 
 Certidão cível e criminal da Justiça Federal (TRF 1ª REGIÃO), que pode ser obtida online: 

http://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/ 
 

 Comprovante de Conta Bancária do Banco do Brasil: 

 Será aceito somente comprovante de conta bancária do Banco do Brasil através de entrega de 
termo de abertura de conta, contendo nº da agência e nº da conta corrente, e/ ou cópia do cartão 
bancário (frente) e/ ou extrato de conta. Esta conta bancária será aceita somente na modalidade 
corrente. 

mailto:curriculo@sescamapa.com.br
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Observações: orientamos aos candidatos a realizarem a abertura da conta, a partir desta data para 
evitar demora na entrega do comprovante, já que há a possibilidade de abertura através de aplicativo, 
leia mais em https://goo.gl/QZh3Ub. Neste referido link, encontram-se maiores informações da 
abertura de conta no aplicativo e a possibilidade de abertura de conta aos Jovens e menores de 
idade (BB Conta Jovem) https://goo.gl/TqGhnR, porém alertamos aos menores de idade que se faz 
necessário, o comparecimento do responsável legal na agência e a entrega dos seguintes 
documentos: carteira de identidade e CPF do candidato e do responsável legal e comprovante de 
residência (emitido nos últimos 90 dias). 
 

 Escolaridade: 
Aos candidatos relacionados a vaga de Menor Aprendiz 

 Declaração de Matrícula Escolar – atualizada, com carimbo e assinatura da Escola – aos 
candidatos que ainda estão cursando o Ensino Médio. 2 vias 

 Histórico Escolar - atualizado, com carimbo e assinatura – aos candidatos que ainda estão 
cursando o Ensino Médio. 2 vias 
 

Aos candidatos relacionados a vaga de Maior Aprendiz 
 Certificado de Conclusão de Ensino Médio (frente e verso) – aos candidatos que já concluíram o 

Ensino Médio. 2 vias 
 Histórico do Ensino Médio (frente e verso) – aos candidatos que já concluíram o Ensino Médio. 2 

vias 
 Declaração de Matrícula Acadêmica da Universidade – atualizada, com carimbo e/ ou 

autenticação eletrônica, contendo o semestre atual, curso e turno, somente para aqueles que 
estejam cursando Ensino Superior.  

 

 Formulários: 
Os formulários relacionados abaixo serão encaminhados no formato (.docx) ao e-mail cadastrado no 
ato de inscrição e deverão ser preenchidos e impressos: 
 Ficha de Matrícula no Senac/AP (1 via) com 1 foto 3x4 colada.  
 Formulário de Cadastro Funcional (1 via) com 1 foto 3x4 colada. 
 Declaração de acumulação de cargos (1 via). 
 Vale transporte (2 vias). 
 

 Comprovações da Avaliação Curricular: 
Deverão ser apresentadas as documentações originais e cópias das informações que foram 
prestadas no Currículo Vitae da 1ª etapa do Processo Seletivo, referente à Avaliação Curricular. Os 
documentos necessários estão especificados abaixo em “Descrição/ Especificação”: 

 Critérios da  
Avaliação Curricular 

Descrição/ Especificação 

1. Dependente de trabalhador do 
comércio, bens, serviços e turismo. 

Carteira de conveniado como dependente do Sesc/ AP.  

2. Primeiro emprego registrado em 
CTPS. 

Carteira de trabalho não preenchida com empregos. 
 

3. Renda familiar aproximada a 2 (dois) 
salários mínimos. 

Declaração de renda familiar assinada pelo próprio e/ ou responsável 
legal, com cópia do último contracheque e/ ou declaração de imposto 
de renda atual e/ ou declaração de comprovante de pagamento*. 

4. Estuda ou estudou em Escola 
Pública no Ensino Fundamental ou 
Ensino Médio. 

Declaração de matrícula escolar atualizada e/ou Certificado de Ensino 
Médio Completo. 

5. Premiação em olimpíadas, jogos 
escolares; concurso de redação.  

Certificado ou Declaração de participação no evento. 

6. Curso de informática. Certificado de Pacote Office, Corel Draw, Photoshop, e/ outros com 
carga-horária mínima de 20h. 

7. Curso de idiomas. Certificado de curso de idioma com carga-horária mínima de 120h. 
 

8. Cursos livres. Certificado ou Declaração de participação em cursos livres como 
música, dança, esportes, fotografia, e/ outros. 

mailto:curriculo@sescamapa.com.br
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*modelo da declaração de renda familiar se encontra anexo. 
 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
4.1. A comunicação feita por intermédio de e-mail é meramente informativa. O envio de comunicação 

pessoal dirigida ao candidato, ainda que extraviada ou por qualquer motivo não recebida, não 
desobriga o candidato da ciência das cláusulas desta convocação. 

 
 

Macapá/AP,11 de maio de 2017. 
 
 
 
 

Nubia de Almeida Monte Verde 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE RENDA FAMILIAR 
 
1) Declaro para os devidos fins que os membros da minha família são:  

 
1.________________________________________________________________________________  
 
2.________________________________________________________________________________  
 
3.________________________________________________________________________________  
 
4.________________________________________________________________________________  
 
5.________________________________________________________________________________  
 
6.________________________________________________________________________________  
 
7.________________________________________________________________________________  
 
8.________________________________________________________________________________  
 
2) Cálculo da Renda per capita:  
2.1 Soma dos rendimentos brutos de todas as pessoas da família nos 3 (três) meses anteriores a 
inscrição no Processo Seletivo: 
_________________________________________________________________________________  
2.2 Média mensal (resultado do item 2.1 dividido por 3): 
_________________________________________________________________________________  
2.3 Média mensal dividida pelo número de pessoas da família (o resultado do item 2.2 deve ser 
dividido pelo número de integrantes como preenchido no item 1): 
_________________________________________________________________________________  
3) Declaro que apresentei os documentos comprobatórios (cópias) de renda familiar constantes 
anexo a esta Declaração de Renda Familiar descritos abaixo: 
(  ) Imposto de renda 
(  ) Contracheque atualizado 
(  ) Comprovante de pagamento 
(  ) Outros:________________________________________________________________________ 
 
4) Dessa forma, minha renda familiar é igual ou aproximada a _________________ salário (s) 

mínimo (s) nacional per capita e cumpro com o disposto no item 3 “renda familiar aproximada a 2 
(dois) salários mínimos” do critério de Avaliação Curricular do Processo Seletivo nº 002/2018 do 
Programa de Aprendizagem Comercial do Ano de 2018/2019. 

 
 
 

Macapá/AP, ____de________________de 2018. 
 
 
 
 

 

_________________________________________ 

Candidato (a) 

 

________________________________________ 

Responsável Legal do (a) 
Candidato (a) Menor de Idade 
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